
 

 

 

Gymnasie-SM 2022 
21-22 maj 2022 
Måltidens Hus, Grythyttan 
 
 
Stort grattis till er finalplats, vi är så glada att kunna välkomna er till Gymnasie-SM 
2022.  
 
 
Bra att veta inför Gymnasie-SM i Grythyttan: 

- I år kommer vi att erbjuda boendealternativ i Örebro tillsammans med vår 
sponsor Scandic. Buss kommer att gå mellan Örebro och Grythyttan på 
tävlingsdagarna. 

- Prisutdelning och middag kommer att ske i Örebro på söndag kväll. 
- Klädsel under tävlingarna är traditionella yrkeskläder. Segers sponsrar med 

Skjortor och förkläden till serveringstävlande, skjortor till hotelltävlande 
samt kockrock och förkläde till kökstävlande. Dessa kommer att finnas på 
plats, strukna ock klara på finaldagen. Övrigt som byxor/kjol och skor tas 
med av tävlanden. 

- Ca 2-3 veckor innan tävlingen kommer ni att bjudas in till ett Teamsmöte 
där ni kommer att ha möjlighet att ställa frågor samt få ytterligare 
information.  

- Visita står för alla måltider samt råvaror och utrustning inför tävlingen. 
- Finaluppgifterna hittar ni på www.varldensjobb.se/gymnasie-sm 

Samt bifogat i mail 
- Följ gärna Gymnasie-SM på Instagram och Facebook, där vi presenterar de 

senaste nyheterna.  
Resa samt boende bekostas av de tävlande lagen. Bokning av rum görs av 
resp. deltagande lag själva. Se bokningsinformation med kod i bifogat mail. 
Observera att sista bokningsdag är en 1 maj. 

- Om ni inte planerar att åka med i den gemensamma bussen mellan 
Grythyttan och Örebro, en eller alla avgångar meddelas detta snarast. 

- Vinnarna i tävlingen kommer att bjudas in till en Vinnardag som är fylld av 
aktiviteter, god mat samt övernattning. Denna dag är planerad till  
Stockholm den 31 maj. 

- De lag som kommer på 1-3 plats i grenarna kök och servering kommer att 
bjudas in att delta vid en kvaltävling inför de Nordiska Mästerskapen i Oslo 
2023. Denna kvaltävling kommer att äga rum v 42 2022. 
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Ungefärligt schema för tävlingsdagarna: 
 
Lördag den 21 maj 
10:00 Buss avgår från Örebro 
11:30  Invigning  
12:00  Allmän information, rundtur samt prov för respektive gren  
19.00  Middag 
20:00 Buss åter till Örebro 
 
Söndag den 22 maj  
8:00  Buss från Örebro 
9:00 Tävlingarna startar  
16:30  Buss åter till Örebro 
19:30 Prisutdelning och Middag 
 
 
Frågor kring tävlingsmomenten:  
Åsa Sandberg 
Asa.Sandberg@oru.se 

Frågor kring arrangemanget:  
Kersti Witten  
kersti.witten@visita.se  

 
 

Vi ses i Maj! 
 


